Beste ondernemer,
In heel het land geven de coronacijfers aanleiding tot extra waakzaamheid. Dat geldt zeker ook voor
Haaksbergen, waar de afgelopen periode relatief veel coronabesmettingen vielen te constateren. Reden genoeg
voor burgemeester Rob Welten om onlangs een breed communicatieoffensief aan te kondigen. In Haaksbergen
begint daarom deze week de campagne Daar doe ík het voor! om inwoners te wijzen op het belang van je
houden aan de coronaregels.
Acht posters met Haaksbergenaren kleuren de komende weken het straatbeeld van Haaksbergen, Buurse en Sint
Isidorushoeve. De bewustwordingscampagne is een samenwerking tussen de Stichting Haaksbergen Promotie
(SHP) en de gemeente Haaksbergen. Op de posters staan mensen ‘van hier’, die we kennen, zoals de bakker,
een lerares en de buurvrouw. Op de acht posters vertellen zij waarom zij zich aan de regels houden. Stuk voor
stuk mooie en herkenbare voorbeelden.
In de samenleving zijn al veel goede initiatieven te zien bij verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook
veel ondernemers doen wat ze kunnen. Maar u kunt óók met deze laagdrempelige campagne meedoen! Hoe?
Gewoon, door de posters op te hangen. Daarmee geeft u aan dat u de campagne steunt en het belangrijk vindt
dat we ons met elkaar aan de regels houden. Zodat we zo lang mogelijk kunnen blijven doen wat we nu ook
graag doen.
Een lokale campagne dus, waarvoor we úw hulp hard nodig hebben. Ik wil u van harte oproepen mee te doen en
de posters op te hangen als de vrijwilligers die de posters rondbrengen u daar om vragen. Ook in het
gemeentehuis doen we mee. Er zijn meer wegen die naar Haaksbergen leiden en ik geloof in meerdere
aanpakken. Maar u aansluiten bij deze campagne is kinderlijk eenvoudig. Mag ik ook op u rekenen?
Kijk op www.haaksbergensamensterk.nl<http://www.haaksbergensamensterk.nl/> voor meer informatie over deze
lokale campagne. Vragen? Neem dan eens contact op met André Kooij van de Stichting Haaksbergen Promotie,
via 06 - 5159 9150 of a.kooij@haaksbergennatuurlijk.nl<mailto:a.kooij@haaksbergennatuurlijk.nl>. Als u nog
ideeën heeft, dan zijn die van harte welkom
op info@haaksbergensamensterk.nl<mailto:info@haaksbergensamensterk.nl>.
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Met vriendelijke groet,
Louis Koopman
Wethouder Economie

